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Apresentação 

 

Este é um modelo alternativo de dissertação e contempla a pesquisa intitulada: 

Associação entre os diferentes domínios de atividade física, composição corporal e 

hábitos alimentares em sobreviventes ao Câncer de mama, realizada no Laboratório 

de Estudos Clínicos em Fisioterapia (LECFisio) da Faculdade de Ciências e Tecnologia 

da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – FCT/UNESP. Em 

concordância com as normas do modelo alternativo do Programa de Pós-Graduação em 

Fisioterapia da FCT/UNESP, a presente dissertação está dividida da seguinte forma:  

 Introdução geral, contendo a contextualização do tema pesquisado;  

 Artigo I: Caldeira-Silva DT, Tosello GT, Vanderlei LCM e Christofaro DGD. 

Análise da associação entre os domínios de atividade física e composição corporal 

em mulheres sobreviventes ao câncer de mama, o qual teve por objetivo verificar as 

possíveis associações entre os diferentes domínios da atividade física com a composição 

corporal dessas mulheres. 

 Artigo II: Caldeira-Silva DT, Tosello GT, Vanderlei LCM e Christofaro DGD. 

Associação entre os hábitos alimentares e os diferentes domínios de atividade física 

em sobreviventes ao câncer de mama, o qual teve por objetivo avaliar as possíveis 

associações entre os diferentes domínios de atividade física e hábitos alimentares em 

mulheres sobreviventes ao câncer de mama. 

 Conclusões, obtidas por meio da pesquisa realizada;  

 Referências, cujo formato é recomendado pelo Comitê Internacional de 

Editores de Jornais Médicos (ICMJE – Internacional Committe of Medical Journal 

Editours), para apresentação das fontes utilizadas na redação da introdução. 
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Resumo 

 
Introdução: Tratamentos adjuvantes do câncer de mama associados a hábitos 

alimentares considerados não saudáveis podem provocar alterações importantes na 

composição corporal de sobreviventes ao câncer de mama. Além disto, a baixa 

aderência a prática de atividade física nesta população é preocupante, uma vez que sua 

ausência pode gerar diversas complicações, dentre elas a recidiva da doença. Porém, 

devido a controvérsias na literatura sobre esta temática, é importante realizar estudos 

que investiguem melhor o estilo de vida desta população e que estratifique a prática de 

atividade física por domínios: atividade física ocupacional, atividade física no 

lazer/esporte, atividade física de locomoção, atividade física total. Objetivo: Verificar 

as possíveis associações entre os domínios de atividade física com a composição 

corporal medida por IMC e bioimpedância elétrica de sobreviventes ao câncer de mama, 

bem como, analisar a associação entre os hábitos alimentares e os diferentes domínios 

de atividade física nessa população. Métodos: As participantes foram recrutadas por 

meio de contato telefônico através de uma lista disponibilizada por uma instituição 

filantrópica de Presidente Prudente. Foram coletados dados pessoais e informações 

clínicas, seguido da coleta de medidas antropométricas através das medidas por IMC e 

circunferência de cintura. A composição corporal foi analisada pela bioimpedância 

elétrica. Os hábitos alimentares, bem como o nível de atividade física e dados 

sociodemográficos foram coletados por meio de questionários específicos para cada 

área avaliada. Resultados: Ao analisar a prática de atividade física e a composição 

corporal, observou-se que sobreviventes ao câncer de mama com maiores níveis de 

atividade física no lazer/esporte, apresentaram reduções no percentual de gordura 

corporal (β=1.13%; IC= -2.06; -0.21), IMC (β=0.80 kg/m²; IC= -1.50; -0.11), 

circunferência de cintura (β=1.89 cm; IC= -3.54; -0.23) e relação cintura-altura (β=0.13 

cm; IC= -0.23; -0.02). Valores semelhantes foram observados nas atividades de 

locomoção e total. Não foi verificado correlação da atividade física ocupacional com 

indicadores de adiposidade corporal. Na análise da prática de atividade física com 

hábitos alimentares, foi verificado que sobreviventes ao câncer de mama com maiores 

níveis de atividade física de lazer/esporte apresentaram maior consumo de frutas 

(β=0.32; IC= 0.02;0.62), cereais (β=0.79; IC= 0.47; 1.10) e carne branca (β=0.31; IC= 

0.05; 0.58), resultados similares foram observados com atividade física de 

deslocamento. Maiores níveis de atividade física foi relacionado ao maior consumo de 

verduras/legumes (β=0.28; IC= 0.05; 0.50) e menor consumo de doces (β=-0.33; IC= -

0.59; -0.08). Conclusão: Maiores níveis de atividade física em seus diferentes domínios 

(ocupacional, lazer/esporte e deslocamento) estão relacionados com reduções dos 

parâmetros de adiposidade corporal em sobreviventes ao câncer de mama. Em relação 

aos hábitos alimentares, a medida que aumenta a prática de atividade física, aumenta-se 

também o consumo de alimentos considerados saudáveis e reduz o consumo de 

alimentos ricos em gorduras e açúcares. 

 

Palavras-chave: Neoplasias da Mama; Composição Corporal; Comportamento 

Alimentar; Atividade Física. 
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Abstract 

 
Introduction: Adjuvant treatments for breast cancer associated with unhealthy eating 

habits can cause important changes in the body composition of breast cancer survivors. 

In addition, the low adherence to the practice of physical activity in this population is 

worrying, since its absence can generate several complications, including the recurrence 

of the disease. However, due to controversies in the literature on this topic, it is 

important to carry out studies that better investigate the lifestyle of this population and 

that stratify the practice of physical activity by domains: occupational physical activity, 

physical activity in leisure / sport, physical activity of locomotion, total physical 

activity. Objective: To verify the possible associations between the domains of physical 

activity and the body composition measured by BMI and electrical bioimpedance of 

breast cancer survivors, as well as to analyze the association between eating habits and 

the different domains of physical activity in this population. Methods: Participants 

were recruited through telephone contact through a list provided by a philanthropic 

institution in Presidente Prudente. Personal data and clinical information were collected, 

followed by the collection of anthropometric measurements through measurements by 

BMI and waist circumference. Body composition was analyzed using electrical 

bioimpedance. Eating habits, as well as the level of physical activity and 

sociodemographic data were collected through specific questionnaires for each assessed 

area. Results: When analyzing the practice of physical activity and body composition, it 

was observed that breast cancer survivors with higher levels of physical activity in 

leisure / sport, presented reductions in the percentage of body fat (β = 1.13%; CI = - 

2.06; -0.21), BMI (β = 0.80 kg / m²; CI = -1.50; -0.11), waist circumference (β = 1.89 

cm; CI = -3.54; -0.23) and waist-height ratio (β = 0.13 cm; IC = -0.23; -0.02). Similar 

values were observed in locomotion and total activities. There was no correlation 

between occupational physical activity and indicators of body adiposity. In the analysis 

of the practice of physical activity with eating habits, it was found that breast cancer 

survivors with higher levels of leisure / sport physical activity had a higher consumption 

of fruits (β = 0.32; CI = 0.02; 0.62), cereals (β = 0.79; CI = 0.47; 1.10) and white meat 

(β = 0.31; CI = 0.05; 0.58), similar results were observed with displacement physical 

activity. Higher levels of physical activity were related to higher consumption of 

vegetables (β = 0.28; CI = 0.05; 0.50) and lower consumption of sweets (β = -0.33; CI = 

-0.59; -0.08). Conclusion: Higher levels of physical activity in its different domains 

(occupational, leisure / sport and commuting) are related to reductions in the parameters 

of body adiposity in breast cancer survivors. In relation to eating habits, as physical 

activity increases, so does the consumption of foods considered healthy and the 

consumption of foods rich in fats and sugars. 

 

Keywords: Breast Neoplasms; Body composition; Feeding Behavior; Physical activity. 
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Introdução Geral  
 

O câncer é uma das doenças mais prevalentes na população1, sendo considerada 

a segunda principal causa de morte no mundo2. Dentre os diversos tipos de câncer, o 

mais predominante entre as mulheres, tanto em países desenvolvidos quanto em países 

em desenvolvimento3,4, é o câncer de mama3. No Brasil, estima-se cerca de 59.700 

novos casos para o ano de 20195, e sua ocorrência tem acometido principalmente 

mulheres com mais de 40 anos3. No entanto, nos últimos anos, vem atingido faixas 

etárias cada vez menores4,6, tornando-se assim, um grave problema de saúde pública, 

visto que sua alta taxa de incidência promove custos elevados para o sistema de saúde7.  

Os tratamentos cirúrgicos e coadjuvantes (quimioterapia, radioterapia e 

hormonioterapia) do câncer de mama são procedimentos agressivos, que podem 

acarretar comprometimentos físicos e emocionais8,9, entre eles, a indisposição, fadiga e 

limitações funcionais10, o que faz com que essa população apresente baixos índices de 

atividade física, levando a alterações na composição corporal e resultando em casos de 

obesidade11. Há evidências crescentes de que a obesidade está associada a maior 

frequência e morbidade no câncer de mama pós-menopausa, o que pode ser explicado 

devido ao tecido adiposo ser a principal fonte de síntese de estrogênio nesta fase12. 

Ademais, foi constatado que mulheres obesas com câncer de mama e que não realizam 

atividades físicas são mais propensas a apresentar tumores com maior extensão, maiores 

taxas de metástase e de desenvolver resistência à terapia endócrina quando comparadas 

a mulheres com peso normal13,14. 

No estudo de Kushi et al., foi observado que a atividade física quando praticada 

frequentemente pode reduzir a concentração de estradiol, pois o mesmo é considerado 

um dos desencadeadores na formação do câncer de mama em mulheres expostas a 

níveis elevados15. Além disso, sua prática pode causar modificações benéficas à 
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composição corporal dessa população, uma vez que, o metabolismo de mulheres 

sobreviventes ao câncer de mama sofre inúmeras modificações devido ao estresse 

criado pela própria patologia10,17. Porém, segundo Kerr et al., 70% das mulheres 

sobreviventes ao câncer de mama não cumprem os 150 minutos por semana de 

atividade física de intensidade moderada a vigorosa, como recomendado pela American 

Heart Association (AHA), em razão do sedentarismo e de seus problemas fisico-

emocionais16.   

Além do baixo índice de atividade física e dos tratamentos com alguns 

medicamentos, como inibidores de aromatase que colaboram para o aumento da 

adiposidade corporal, os hábitos alimentares também é um dos fatores que podem 

contribuir para o excesso de peso nessas mulheres13,18. Estudos mostram que o padrão 

alimentar saudável, caracterizado pelo consumo de alimentos com baixo teor de gordura 

como carnes brancas, frutas, vegetais e cereais integrais tem sido associado a menor 

risco da doença14,19,20, e que a alta ingestão de açúcar promove a biodisponibilidade 

estrogênica, sendo considerado um fator de risco importante29,20,21. Contudo, há 

controvérsia sobre tal assunto22. Niki Mourouti et al., relatam em seu estudo que 

nenhum dos itens alimentícios citados acima foram associados a um alto risco para 

predisposição da doença e que embora já existam evidências científicas significativas 

sobre a importância da ingestão adequada de alguns alimentos para redução do 

desenvolvimento do câncer de mama, a função da dieta e dos nutrientes individuais de 

cada alimento ainda não foram devidamente estudados22. 

Posto isso, torna-se importante a realização de estudos que possam contribuir 

com a melhora de alguns aspectos baseados na literatura prévia sobre essa temática, 

tendo em vista que, sabe-se sobre os malefícios que podem ser causados devido ao 

baixo nível de atividade física, altos índices de obesidade e maus hábitos alimentares em 
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indivíduos com câncer,  porém, ainda há que se avançar em informações de estudos 

epidemiológicos com a população sobrevivente ao câncer de mama investigando o 

estilo de vida dessa população no Brasil. Outro fator consiste na avaliação da prática de 

atividades físicas em seus diferentes domínios (ocupacional, lazer/esporte, 

deslocamento) e nos ajustes a serem realizados no presente estudo. É necessário 

considerar se possíveis associações entre os diferentes domínios de atividade física, 

adiposidade corporal e hábitos alimentares em sobreviventes ao câncer de mama são 

inerentes a fatores de confusão como idade, condição socioeconômica, tipo de cirurgia e 

comportamento sedentário, variáveis essas que se não utilizadas, podem contribuir para 

vieses nos resultados.   

Considerando o exposto acima, esta dissertação foi elaborada com o objetivo de 

verificar as possíveis associações entre os domínios de atividade física com a 

composição corporal medida por IMC e bioimpedância elétrica de sobreviventes ao 

câncer de mama, bem como, analisar a associação entre os hábitos alimentares e os 

diferentes domínios de atividade física nessa população.  

Para cumprir com os objetivos propostos foi realizado um estudo que 

proporcionou a elaboração dois artigos científicos. O primeiro deles foi intitulado: 

Análise da relação entre os diferentes domínios de atividade física e indicadores de 

adiposidade corporal em sobreviventes ao câncer de mama, o qual teve por objetivo 

verificar as possíveis relações entre os diferentes domínios da atividade física com a 

composição corporal dessas mulheres. 

O segundo artigo intitulado: Associação entre a atividade física em seus 

diferentes domínios e os hábitos alimentares em sobreviventes ao câncer de mama, 

o qual teve por objetivo avaliar as possíveis associações entre a prática de AF em seus 

diferentes domínios e os hábitos alimentares em mulheres sobreviventes ao CA de 
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mama. A seguir esses artigos são apresentados na íntegra, conforme as normas para 

apresentação da dissertação, as quais foram definidas pelo Conselho de Curso do 

Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da FCT/UNESP. 
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Conclusões 

 

Conclui-se a partir dos achados que: 

I-       Maiores níveis de atividade física em seus diferentes domínios (ocupacional, 

lazer/esporte e deslocamento) estão relacionados com reduções dos 

parâmetros de adiposidade corporal em sobreviventes ao câncer de mama. 

Por isso, torna-se essencial que essa população seja orientada e estimulada a 

prática de atividades físicas, com a finalidade de obter uma composição 

corporal adequada, um melhor prognóstico e reduzir as chances de recidivas 

do câncer. 

II-       A medida que aumenta a prática de atividade física, aumenta-se também o 

consumo de alimentos considerados saudáveis e reduz o consumo de 

alimentos ricos em gorduras e açúcares. Posto isto, orientar sobreviventes ao 

CA de mama sobre a importância de adquirir hábitos alimentares saudáveis, 

bem como associa-los a prática de AF pode ser uma estratégia importante e 

promissora para evitar agravamento ou recidivas da doença e melhorar a 

qualidade de vida dessa população. 
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